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1. НАДЦЕНЕНИ ЛИ СА ГЛОБАЛНИТЕ ПАЗАРИ НА
АКЦИИ?
2. КОЙ КЛАС АКТИВИ ЩЕ СЕ ПРЕДСТАВИ НАЙДОБРЕ ПРЕЗ 2021 Г.?
3. ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ЛИ ЛИДЕРСТВОТО НА
ТЕХНОЛОГИЧНИЯ СЕКТОР В САЩ?
4. ЩЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЛИ ПО-ДОБРЕ АКЦИИТЕ С
ГОЛЯМА КАПИТАЛИЗАЦИЯ ОТ ТЕЗИ С МАЛКА?
5. ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ЛИ СПАДЪТ НА
АМЕРИКАНСКИЯ ДОЛАР?
6. КАКВИ СА ПЕРСПЕКТИВИТЕ ПРЕД СУРОВИНИТЕ
(ЗЛАТО, ИНДУСТРИАЛНИ МЕТАЛИ, ПЕТРОЛ)?

7. ЩЕ СЕ ПОВИШИ ЛИ ИНФЛАЦИЯТА?
8. КРИПТОВАЛУТИТЕ ЛИ СА НОВИТЕ ПАРИ И
МОГАТ ЛИ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА
СТОЙНОСТ?
9. КОИ ЩЕ СА АКТИВИТЕ УБЕЖИЩА ПРЕЗ 2021 Г.,
КОИТО ЩЕ ДАВАТ ЗАЩИТА ЗА ПОРТФЕЙЛИТЕ
ПРИ НЕГАТИВНИ СЦЕНАРИИ?
10. КОИ СА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ ПРЕЗ
СЛЕДВАЩИТЕ 12 МЕСЕЦА?

1. НАДЦЕНЕНИ ЛИ СА ГЛОБАЛНИТЕ
ПАЗАРИ НА АКЦИИ? (1)
Всеки ден инвеститорите си задават въпросa дали
след забележителното поскъпване от най-ниските
точки през март пазарите на акции са надценени.
Някои казват „да“, докато други не са съгласни.
Реалността е такава, че с традиционните методи
за оценка, често изпращащи различни сигнали,
няма лесен и бърз начин това да се потвърди.

Оценъчните съотношения на фондовия пазар са
различни през историческите периоди, защото
финансовите променливи и икономическата среда
са динамични. В момента някои от традиционните
начини
за
оценка
като
съотношенията
цена/печалба (P/E) и цена/счетоводна стойност
(P/B) показват високи стойности, сравнени с
историчските им нива. На графиката по-долу може
да се види динамиката на P/E на някои основни
индекси.
Графика 1. Съотношението цена/печалба (P/E) на някои основни световни индекси
S&P 500 Индекс
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Има строга историческа зависимост между
съотношението P/E и нивата на лихвените
проценти и по-голямата ликвидност в системата. В
момента лихвените равнища са рекордно ниски, а
ликвидността е на рекордно високи нива, което
означава, че по-високи съотношения са донякъде
оправдани. Някои анализатори напомнят, че тези
съотношения се насочват към нива, на които са
били по време на технологичния балон през 2000
г. За да направим надеждно сравнение, би
трябвало да отчетем три основни разлики между
този период и сегашната ситуация:
1.

Нивата
на
лихвените
проценти
и
доходността по държавните облигации на
САЩ. Ако през 2000 г. доходността на 10годишните държавни ценни книжа е била 56%, то сега е близо 1.5%.

2.

Различният етап на бизнес цикъла. В края на
90-те години балонът се формира в края на
бизнес цикъла, а корпоративните печалби са
близо до пика си. Точно обратното, в
момента бизнес цикълът вече е достигнал
дъното си.

3. Световните финансови пазари работят в среда
на огромна парична и фискална подкрепа с
ниска инфлация. Това не беше така в края на
90-те години.
На Графика 2 се вижда какви са източниците на
възвръщаемост за индекса S&P 500 за последните
15 години – каква част идва от ръст на печалбите
на компаниите, от промяна на съотношението P/E
и от дивидентна доходност.
Традиционно пазарите на акции изпреварват
реалната икономика с около 6-9 месеца.
Графиката показва ясна тенденция, че в периоди
със силно нарастване на съотношението P/E,
следващите години отчитат висок ръст на
печалбите. Очакваме такъв да бъде случаят и
през тази година – печалбите на компаниите да
нараснат
значително,
като
основната
възвръщаемост при пазарите на акции да дойде
точно от това.
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1. НАДЦЕНЕНИ ЛИ СА ГЛОБАЛНИТЕ
ПАЗАРИ НА АКЦИИ? (2)
Графика 2. Източниците на възвръщаемост за индекса S&P 500
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Добър индикатор, който показава как са оценени
пазарите на акции спрямо облигациите, е
рисковата премия. Той ни дава информация каква
възвръщемост биха имали пазарите на акции над
тази на безрисковите държавни ценни книжа на
база текущите нива, на които се търгуват.

По-долу виждаме, че рисковата премия за
американския индекс S&P 500 и европейския
Eurostoxx 50 е близо до средните нива за
последните 10 години.

Графика 3. Рискова премия на акциите
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1. НАДЦЕНЕНИ ЛИ СА ГЛОБАЛНИТЕ
ПАЗАРИ НА АКЦИИ? (3)
Друг добър индикатор е дивидентната доходност
от акциите, сравнена с доходността по държавните
облигации за основните пазари. По-долу е
показана разликата в дивидентната доходност на
индексите S&P 500 и Eurostoxx 50 и доходността
на 10-годишните държавни облигации в САЩ и
Еврозоната.

Вижда се, че разликата е на по-високи нива от
средните за последните 10 години, което е
индикация, че акциите са по-атрактивни.
В някои сегменти оценъчните съотношения
(valuations) са наистина много високи, като това са
секторите и компаниите, които имат силен
дългосрочен потенциал за растеж.

Графика 4. Разлика между дивидентна доходност и доходност по държ. облигации, в %
6
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ОБОБЩЕНИЕ
Оценъчните съотношения (valuations) са по-високи основно при някои големи
технологични компании, докато тези на останалите акции на глобалните
пазари не са неоправдани, особено при толкова ниски доходности при
облигациите.
Средата остава силно стимулираща за пазарите на акции и не очакваме
възходящият тренд да приключи скоро. Той е вероятно да продължи, като
техлологочният сектор би останал на високи нива, а изоставащите сектори
има сериозна вероятност да наваксат.
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2. КОЙ КЛАС АКТИВИ ЩЕ СЕ
ПРЕДСТАВЯ НАЙ-ДОБРЕ ПРЕЗ 2021 Г.?
В момента се намираме в началото на бизнес
цикъла, като икономиките се възстановяват от
тежката рецесия, причинена от пандемията от
Covid-19. Централните банки на големите развити
държави стартираха безпрецедентни мерки и
продължават със стимулиращата си политика.
Правителствата реагираха много бързо и
решително с големи фискални пакети, които биха
заместили част от загубата на доходи в резулат на
кризата. Това е предпоставка за по-бързо връщане
към нормалното състояние на икономиките. В
момента акциите се търгуват на по-атрактивни
нива в сравнение с облигациите. Всичко това
означава, че инвеститорите с по-дълъг хоризонт и
по-висок риск толеранс би трябвало да
предпочитат акциите пред облигациите.

Кои други класове активи биха били добра
инвестиция?
Вярваме, че суровините са добър избор.
Основните фактори, които биха подкрепили
представянето им, са възстановяването на
глобалната икономика, по-слабият щатски долар и
по-силно търсене от Китай. В допълнение,
големите инфраструктурни проекти в глобален
мащаб биха били попътен вятър за представянето
им.

ОБОБЩЕНИЕ
Предпочитанията на Експат за 2021 г. са акциите и суровините.
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3. ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ЛИ ЛИДЕРСТВОТО НА
ТЕХНОЛОГИЧНИЯ СЕКТОР В САЩ?
През последното десетилетие представянето на
щатския технологичен сектор беше забележително
и акциите на тези компании поскъпнаха
значително повече от останалите сектори.
Основните причини за това са няколко:
•

•

Дългосрочният
тренд
на
по-широкото
използване на продуктите и услугите им в
глобален мащаб. Този тренд се засили още
повeче след настъпването на пандемията от
Covid-19.
Ниският икономически растеж през годините
след Голямата рецесия от 2008 г., в каквато
среда инвеститорите са склонни да плащат
премия за компании с по-високи приходи и
печалби.

По-силен
икономически растеж

По-високи
инфлациционни
очаквания

•

Лихвите бяха поддържани на ниски нива, а
инфлацията беше много по-ниска от
средните исторически нива. Това дава
предимство на технологичните компании,
чиито парични потоци са много по-напред
във времето и ниските лихви и инфлация са
добра новина за тях.

Няколко са факторите, които биха поставили под
риск лидерството на акциите на технологичния
сектор в САЩ. Това са очакванията за по-висок
глобален икономически растеж и инфлация през
следващите
години,
което
би
накарало
инвеститорите да търсят възможности в сектори,
които са по-силно положително повлияни от тези
тенденции. Евентуалното по-масово ваксиниране
на населението по света и постепенно връщане
към „нормалното“ би намалило „блясъка“ и
сравнителното предимство на технологичните
компании. Не на последно място, най-големите
гиганти от сектора са уязвими на евентуалните поголеми регулации и по-вискоки данъци от страна
на новата администрация в САЩ.

Масова ваксинация и
поставяне на
пандемията под
контрол

Лидерството на
акциите от
технологичния сектор
през 2021 г. е под
риск

По-големи регулации
от страна на новия
американски
президент

ОБОБЩЕНИЕ
Въпреки че не очакваме сериозни спадове при технологичните акции, ние
вярваме, че лидерството им през 2021-ва година е поставено под риск и
съветваме инвеститорите да не се насочват концентрирано само към тях.
Нашият подход към сектора е избирателен и предпочитаме компаниите с
дългосрочно конкурентно предимство, като избягваме големите технологични
гиганти, които са уязвими на по-високи държавни регулации.
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4. ПО-ДОБРЕ ЛИ ЩЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ АКЦИИТЕ С
ГОЛЯМА КАПИТАЛИЗАЦИЯ ОТ ТЕЗИ С МАЛКА?
Според проучване на Bank of America Merryll Lynch
до повече от 300 глобални инвеститори (Експат
Aсет Mениджмънт е част от участниците), акциите
с малка пазарна капитализация ще се представят
по-добре от тези с голяма. Така са отговорили 68%
от пазарните участници. Защо мислят така, при
положение че през последните няколко години
акциите на по-малките компании изостанаха
значително от тези на по-големите?
Съществува силна историческа зависимост между
представянето на малките компании и растежа на
икономиката, като те традиционно се предствят
по-добре
от
по-големите
при
ранно
възстановяване на бизнес цикъла. Това е така,
защото бизнесът им е по-цикличен и е силно
благоприятстван от икономическия растеж.

По-чувствителни са
към икономическия
растеж

Оценъчните им съотношения са по-атрактивни от
тези на големите компании, като на сравнителна
база са с близо 20% по-ниски от средните
исторически нива. Очакваме по-малките компании
да са по-малко уязвими от политиките на новия
американски президент Байдън, който даде ясни
индикации, че някои от големите компании биха
били обект на по-стриктни регулации. Секторната
им експозиция е благоприятна, като те са насочени
към по-циклични индустрии, които имат нелош
шанс да компенсират изоставането си.

По-нисък регулаторен
риск

Благоприятна
секторна композиция

Акциите на по-малките компании имат подобър потенциал от тези на големите
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5. ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ЛИ СПАДЪТ НА
АМЕРИКАНСКИЯ ДОЛАР?
Няколко фактора бяха в основата на спада на
щатския долар през последната година. След
началото на пандемията Федералният резерв
следва силно стимулираща парична политика в
САЩ, която е по-агресивна в сравнение с
останалите централни банки. Изкупуванията на
ценни книжа са по-големи, а лихвените нива са
вече близки до нулата. От централната банка
индикираха, че ще толерират и по-висока
инфлация през следващите няколко години. Това
означава, че лихвените нива няма да се
повишават скоро, а политиката ще остане
стимулираща.

Търговският и бюджетният дефицит в САЩ
нараснаха значително след ситуацията с
пандемията от Covid-19, което е негативна новина
за зелената валута. Очакванията за постепенно
по-силен и по-синхронизиран глобален растеж
биха работиби срещу щатския долар, защото в
такава среда той губи привлекателността си на
сигурно
убежище.
В
подобна
ситуация
инвеститорите обикновено търсят експозиция в поциклични валути и активи. Щатската валута е все
още надценена спрямо някои валути, въпреки
обезценката си през последната година.

Графика 5. Покупателната способност на валутите спрямо щатския долар
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25%
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Източник: Bloomberg

ОБОБЩЕНИЕ
Низходящият тренд при щатската валута е по-вероятно да продължи и през
2021 г.
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6. ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД СУРОВИНИТЕ
Кризата с коронавируса засегна пазара на
суровини през 2020 г. Въпреки това вече
наблюдаваме значително възстановяване, което
започна през втората половина на 2020 г.
Очакваме това да се засили още през 2021 г.,
когато световната икономика продължи да се
възстановява от Covid-19. Един от основните
двигатели идва от Китай, който увеличи вноса на
петрол, метали и селскостопански стоки през 2020
г. Китайската фискална политика доведе до
повече
инвестиции
в
инфраструктура
и
увеличаване на търсенето на метали.
Представянето на ценните метали (злато, сребро)
се очаква да бъде подкрепяно от много ниските
лихви, нарастващите инфлационни очаквания и
евентуалните конкурентни обезценявания от
страна на основните централни банки.

През 2021 г. очакваме индустриалните метали да
продължат възходящия си тренд.
Основният двигател е решителното намерение на
световните лидери за по-екологично бъдеще,
което от своя страна ще увеличи значително
търсенето на няколко ключови метала, използвани
в
производството
на
зелената
енергия.
Междувременно добиването на тези метали е
изправено пред хронични проблеми, което ще
доведе до несъответствия между търсенето и
предлагането, като може да отнеме години за
коригирането им. По-нататъшното възстановяване
в икономиките, големите монетарни и фискални
стимули, както и нарастващите инфлационни
очаквания биха подкрепили цените на суровините.
Повече за прогнозите на Експат по отношение на
представянето на индустриалните и благородните
метали вижте във видеото от нашия уебинар тук.

ОБОБЩЕНИЕ
Очакваме добро представяне на индустриалните и ценните метали през тази
година.
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7. ЩЕ СЕ ПОВИШИ ЛИ ИНФЛАЦИЯТА?
Икономиките работят под нивата си на пълна
заетост поради пандемията, като не очакваме те
да се възстановят много бързо. Това ограничава
на този етап вероятността за силен ръст на
инфлацията. В Европа след голямата глобална
рецесия през 2008 г. видяхме Европейската
централна банка (ЕЦБ) да използва различни
стратегии, за да увеличи инфлацията и да върне
икономиките обратно към техните оптимални нива.
Тези опити се засилиха още повече с пандемията,
тъй като програмата за изкупуване на облигации
беше разширена и ускорена. Паричната политика
е подобна и в САЩ, като Федералният резерв
(Фед) стартира няколко програми за изкупуване на
облигации и други активи, като се ангажира да ги
поддържа, докато икономиката се възстанови.
Натрупаните значителни държавни дългове се
увеличиха още повече по време на пандемията.
Един от малкото варианти за властимащите за
устойчиво намаление на дълговете до понормални нива е увеличение на инфлацията на
по-високи нива от текущите. Дълговете са
фиксирани, а по-високата инфлация би повишила
способността на правителствата да ги плащат.

Голямата промяна в политиката на Фед е
намерението да следва целево средно ниво на
инфлацията за определен период. Това означава,
че за разлика от предишните периоди,
централната банка ще бъде склонна да толерира
по-висока инфлация и лихвените проценти ще
останат близо до нулата, дори и при ръст на
инфлацията над 2%. Това се случва за първи път
в историята и много анализатори подценяват
евентуалните ефекти. Потенциално по-слабият
щатски долар би довел до ръст в цените на някои
основни суровини, което също би имало
инфлационен ефект.

Огромните
фискални
пакети
в
развитите
икономики, както и инициираните инвестиции в
инфраструктурни
проекти
биха
повлияли
положително на безработицата, покупателната
способност на населението, частните инвестиции
и като цяло на икономиките. Тези мерки биха
имали малко по-дългосрочен ефект, защото
традиционно работят със забавяне във времето от
няколко тримесечия. Пазарите започнаха да
калкулират вече по-високата инфлация, което се
вижда ясно на графиката по-долу.

Графика 6. Инфлационни очаквания в САЩ, %*
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Източник: Bloomberg
* Инфлационните очаквания се изчисляват на база на разликата в доходността на 10-годишните държавни облигации
на САЩ и тази на TIPS (Treasury inflation protected securities).

ОБОБЩЕНИЕ

В следващата една година очакваме инфлацията да остане ниска, защото
икономиките все още не работят на пълен капацитет. В средносрочен и подългосрочен хоризонт нашите очаквания са за по-силен ръст на инфлацията,
което би имало сериозно влияние върху представянето на различните
класове активи.
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8. КРИПТОВАЛУТИТЕ ЛИ СА НОВИТЕ
ПАРИ?
След достигането на нови рекорди в цената на
биткойна се появиха отново мнения, че
„дигиталните валути“ са новите пари, че ще
започнат да се приемат и използват масово, както
и че ще имат статут на съхранение на стойност.
Дали това ще се случи? Отговорът ни е НЕ и подолу са посочени няколко аргумента срещу тези
твърдения.
Всяко нещо, за да съществува като пари, би
трябвало да отговаря на няколко условия: да бъде
прието от широката общественост като средство
за размяна, да бъде счетоводна единица, кaкто и
да може да се използва за съхранение на
стойност. Тези три функции са основни свойства
на парите, а криптовалутите не изпълняват нито
една от тях.
Не са много стоките и услугите, които се котират и
оценяват в биткойн или други криптовалути, така
че „дигиталните валути“ всъщност не са
общоприета счетоводна единица. Цената на
криптовалутата от своя страна е котирана в други
валути, обикновено щатски долари, така че в
крайна сметка те не са по-различни от всички
стоки, чиито цени са във валута и стоят на
противоположната страна на парите в дадена
транзакция.
А могат ли „дигиталните валути“ да бъдат
съхранение на стойност? За да бъде даден актив
надеждно съхранение на стойност, той би
трябвало да бъде ликвиден, общоприет и със
стабилна (нисковолатилна) стойност. Погледнато
исторически, златото има доказан опит като актив,
който запазва стойност.

То се поддържа и широко от централните банки
като част от официалните им резерви. Същото не
може да се каже за крипровалутите. Само за
сравнение, биткойнът е над 5 пъти по-волатилен
от златото и тези огромни ценови колебания го
правят неподходящ за съхранение на стойност.
Ограниченото предлагане на криптовалути е друг
голям проблем за тях. Максималният брой
биткойни, които някога могат да бъдат добивани,
са 21 милиона.
Ако
някога
биткойнът
(или
всяка
друга
криптовалута) стане законно платежно средство,
фиксираното предлагане на „пари“ би гарантирало
големи спадове на общите ценови равнища – нито
една държава не би толерирала това.
Засега пазарът на криптовалути не е особено
регулиран. Основните централни банки много
лесно могат да променят това, отчитайки че
криптовалутите също могат да се използват за
незаконни транзакции, пране на пари и др.
Защо в такъв случай се покачва цената на
биткойна? Единствената причина, за да се купува
масово, е, че купувачите плащат текущата цена,
защото вярват, че следващият купувач ще плати
още по-висока. С други думи, както при всички
предишни мании, пазарът на криптовалути работи
по подобен начин: увеличане на търсенето води
до недостиг и повишаването на цените на
криптовалутите, което от своя страна води до нови
покупки. Проблемът е, че този процес лесно може
да се обърне.

ОБОБЩЕНИЕ
Биткойнът и другите криптовалути не са новите пари, както и не са надежден
инструмент за съхранение на стойност. Инвеститорите могат да използват
цената на криптовалутите като показател колко спекулативно са настроени
пазарните участници, но не бива да ги избират като дългосрочна инвестиция.

11

9. КОИ ЩЕ СА АКТИВИТЕ УБЕЖИЩА
ПРЕЗ 2021 Г.?
След наситена със събития 2020 г. очакваме 2021
г. да бъде също толкова предизвикателна и
натоварена.
Кои
активи
да
използват
инвеститорите, за да защитят портфейлите си от
негативни
сценарии?
Доскоро
държавните
облигации на развитите държави бяха един от
най-изполваните активи за тази цел. В момента
доходностите, които предлагат тези облигации, са
близо до нулата, а в Европа са дори отрицателни.

Общият обем на облигации с отрицателна
доходност се е увеличил от средно 200 милиона
долара през 2014 г. до над 18 трилиона долара в
края на 2020 г., което е ръст от 8900% според
Bloomberg Barclays Global Negative Yielding Debt
Index. Това може да се види на графиката по-долу.

Графика 7. Общ обем на облигации с отрицателна доходност в световен мащаб ($ милиона)
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Източник: Bloomberg

Отчитайки казаното дотук, държавните облигации
на развитите държави в момента не биха били
добър избор, защото не изпълняват добре вече
тази защитна роля, както това се е случвало в
миналото.
По-долу посочваме няколко варианта за активи,
които биха могли по-успешно да осигурят защита
на портфейлите.
Динамиката в цените на суровините не е силно
свързана с тези на другите класове активи.
Златото и някои други благородни метали са
показали във времето защитните си възможности
и вярваме, че те биха могли да осигурят сигурност
за инвеститорите при обръщане на пазарните
тенденции.

Алтернатива на суровините като защита при
негативни сценарии на пазара може да бъде под
формата на сигурни валути с отрицателна
историческа корелация към основните индекси на
акции. Такива са швейцарският франк (CHF) и
японската йена (JPY). Те се разглеждат като
убежище при силна волатилност и сътресения на
пазарите, каквато тенденция очакваме и през тази
година.
Трета алтернатива за убежище биха били
дериватни инструменти като опции и фючърси.
Тези продукти биха осигурили защита, когато са
комбинирани подходящо с експозицията в рискови
активи.
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10. ОСНОВНИ РИСКОВЕ ПРЕЗ
СЛЕДВАЩИТЕ 12 МЕСЕЦА
Въпреки че очакванията ни са положителни за
глобалната икономика и за финансовите пазари,
разглеждаме някои от основните рискове, с които
инвеститорите може да се сблъскат през тази
година.
Пандемията от Covid-19 все още не е под контрол
и рисковете ще останат и през 2021 г.
Ваксинирането започна в глобален мащаб, но се
увеличават проблемите със снабдяването на
ваксини до всички държави. Друг съществен
проблем е скептичността на населението относно
ваксините. Около 40% от американците не вярват
на ваксините и може би ще откажат да се
ваксинират. Ако стане така, администрацията на
Байдън ще има големи затруднения да ги убеди.
Новите мутации с по-висок процент на
разпространение могат също да доведат до нова
вълна от инфекции и нови ограничения по целия
свят. Всичко това би оказало натиск върху
икономиките
и
би
забавило
тяхното
възстановяване.
Геополитическите и търговските рискове ще бъдат
важни теми и през тази година. По-конкретно, ще
следим отблизо отношенията между САЩ и Китай,
тъй като новата администрация на САЩ засега
поддържа позицията на предишния кабинет и ще
мине
известно
време,
преди
търговските
отношения да се нормализират и санкциите да
бъдат премахнати.

Освен това тепърва ще видим резултатите от
Брекзит за Обединеното кралство и глобалната
икономика. Всякакви положителни новини от тези
страни относно подпомагането на търговията и
глобалната координация ще намалят този тип
риск.
Един от основните рискове през годината е
възможно да дойде от Китай и по-специално
китайското правителство и китайската централна
банка. Пекин е бил ключовият източник на
отрицателни шокове за рисковите активи през
последните години. В азиатската държава са
затягали паричната си политика при първа
възможност
по
време
на
икономическо
възстановяване. Това се случи три пъти през
последното десетилетие – 2010-2011, 2013-2015 и
2018. При всеки от тези случаи глобалните
рискови активи понесоха загуби.
Друг потенциален риск би могъл да дойде от
преждевременно прекратяване на фискалните
стимули в глобален мащаб и по-специално в
развитите икономики, където размерите им са
безпрецедентни.
Въпреки
че
глобалната
икономика е във фаза на възстановяване, поранното
оттегляне
на
подкрепата
на
правителствата би поставило под риск устойчивия
ръст на икономиките.
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ЗАЩО ЕКСПАТ
ЛИДЕР В ДОВЕРИТЕЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ
Експат Капитал, със своето лицензирано управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт, е найголямата независима компания за управление на активи в България – със стотици клиенти от над 30
държави и инвестиции на над 55 пазара по света във всички класове активи – акции, облигации, фондове,
опции, фючърси, суровини и скъпоценни метали, изкуство, имоти, валути.
ГЛОБАЛЕН ОПИТ, ОТЛИЧНА СВЪРЗАНОСТ СЪС СВЕТОВНИТЕ ПАЗАРИ
Експат има един от най-добрите инвестиционни екипи в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), с образование
и опит от близо 10 държави в Северна Америка, Европа и Азия. Осигурили сме отлична свързаност със
световни и местни брокери, банки, банки-депозитари, борси, регулаторни органи, оператори на индекси и
други институции. Чрез платформата Vestima на Clearstream имаме достъп до над 125 000 договорни
фондове, ETF-и и хедж фондове. Имаме достъп до десетки хиляди инструменти по целия свят.
ШИРОК СПЕКТЪР ОТ УСЛУГИ И ПРОДУКТИ
Експат предоставя утвърден и сигурен начин за управление на личните спестявания и семейното богатство
чрез диверсифицирани индивидуални портфейли от финансови инструменти от цял свят. Наред с това
управляваме и 11 борсово търгувани фонда (ETF), един „къс“ фонд, 3 договорни фонда за облигации и
акции с глобален фокус, фонд за глобално изкуство, фонд за недвижими имоти (АДСИЦ), първия в
България борсово търгуван фонд за инвестиции в злато.

СИГУРНОСТ

ДОХОДНОСТ

КОНТРОЛ

EXPAT CAPITAL
ул. Г. С. Раковски 96А
София 1000, България
Тел.: +359 2 980 1881
E-mail: office@expat.bg
www.expat.bg

WWW.EXPAT.BG
Този документ има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана
за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно
решение. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви
обстоятелства Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД не носят отговорност за това съдържание и не
поема обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или
коректността на информация. Експат Асет Мениджмънт предоставя на всички заинтересовани възможността да се
запознаят на български език с Общите условия на дружеството, както и актуалните проспекти, документи с ключова
информация за инвеститорите и счетоводни отчети на фондовете, управлявани от дружеството, на сайта на
дружеството www.expat.bg, както и в офиса на дружеството всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа. Инвеститорите
трябва да имат предвид, че тези прогнози не са сигурен показател за бъдеща доходност. Миналите резултати не са
гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като
резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови
пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална
инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.

